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A l'Arxiu del Regne de Bélgica es guarda, entre tanta docu-
mentació referent a Caries I, un curios i confidencial informe so-
bre el nostre Principar, i que, sens dubte, enllaca amb textos de
I'época que es deurien redactar per a informar cls sobirans. Tenim
concíxement d'alguna memoria de la primeria del segle XVI que
parla d'Espanya, í concretament de la Corona d'Aragó, d'un
Manuscrit1 datat el 15192, és a dir, un any abans del nostre
informe3.

Sabem que l'any 1519 l'Emperador Caries V es trobava a Mo-
lins de Rci: peí que sembla, un secretan seu va demanar una in-
formado sobre el que era el Principat de Catalunya i l'any següent
un servent seu i també amíc li va trametre una lletra que afortuna-
dament s'ha conservat ais Arxius del Regne belga4.

1 Tant el coneixement de l'informe que publiquen!, com aqüestes primeres no-
tes sobre les memóries que s'escrivíen per a reforcar els arguments a favor de
l'elecció de Cailes per a emperador, ho devem al noscre cstimat coHega ale-
many, director de l'Institut de Heidelberg. prof. Berthold Beinert.
2 DfiOYSEN. JOHANN GUSTAV, Zwei Verseiscbnisse, Kaiser Karts, V. a Abhan-
duungen der kg], sachsischen Gesellschaft der Wissensehaften, ABt. III, Bd. 2,
Leipzig, 1857, pp. 297-360.
J BEINERT. BERTHOLD, «Carlos V, señor de muchos reinos, visto a través de los
discursos de la corona», a Cuadernos Hispanoamericanos, t. LXX, núms. 238-
240, p. 510. i
4 Aqucst informe que publiquem no tenia realmcnt títol, car es tractrava d'una
carta, conviguda ja amb qui l'havia de rebre. Amb Metra posterior es diu en fran-
cés Suman del Principat de Catalunya. Es guarda ais arxius del regne de Bélgica a
l'Inventaire du Fonds de l'Audience et ses papiers du Conseil d'Etat, redactar
pcrH. NELIS i sota la cota 1405, (21), 5.



L'esmcntat informe, que jo he conegut grades a la noticia que
me'n dona un gran amic aiemany i destacar hispanista', esta re-
dactar en cátala, ocupa sis folis i esrá escrit amb bon «til, pero
sense gran estil literari. Deis sis folis es dedica des de l'l v. al 2 v.,
a una breu historia del Principal des deis temps de Carlemany fíns
ais del propi emperador, descabdella els fets coneguts per la histo-
riografía de l'epoca, i és un resum molt breu de la crónica model
Turell6. És ¡nteressant subrarllar cls judicis sobre la segona muller
de Ferran el Carólic, l'al-lusió a les torbacions, així com la impor-
tancia que dona el títol de duc de Girona i Montblanc, vinculat,
diu, al comte de Barcelona, que és sobirü del Principal. Fa un
gran elogi d'aqucll rei, pero espera que encara el superará l'empc-
rador.

A continuació segueix un Ilarg apartat de tipus geográfic, que
cree que té un gran Ínteres, per la manca de textos d'aquesra épo-
ca en aquest sentit. Diu que el Principar és una gran térra, i dona
tot seguit les mesures en llengücs de Catalunya i per a provar-ho
esmenra la grandária del Rosselló, la qual cosa sorprén un xic.
Aleshores hi mésela la divisió de Catalunya en bisbats i els enume-
ra tots, des de l'arquebisbat de Tarragona al darrer bisbat, Elna,
explicant que en cadascuna de les ciutats corresponents ais bisbats
hi ha «bellcs y honrades Catedrals». Dona el nom de cadascun deis
titulars de les diócesis. Parla de les riqueses de dites catedrals i
afirma que totes les ciutats i catedrals son del rei, menys la de Tar-
ragona que és meitat del sobirá i meitat de la mitra, o bé la d'El-
na que és sois del bisbe.

Aleshores s'entreté a descriure les cases nobiliáries des del duc
de Cardona fins al comre de Rialb. Parla de 1'almirall de Castella
Fadrique Enríquez, que «per causa de la muller que es cathalana,
per dot, té el bescomptat de Cabrera», és a dir per Anna vescom-
tessa de Cabrera. A continuació dcscriu cls vescomtes des del de
Canet i Illa fins el de Roda, pero diu que seria molt llarga la rela-
ció i no continua.

5 Regracicm, dones, al savi hispanista Beinert la noticia i la reiterada invitació
que fóssim nosaltrcs qui la publiquéssim. Així mateix vull agrair al prof. Wiffcls,
director deis Araius Nacionals bclgucs, amabilíssim col-lega que he traetat mol-
tes vegades en ocasió de les icunions del Consell Internacional d'Arxius, del qual
cll n'6s Secrcuri General, la gentilesa en trametre'm la fotocopia de 1'esmentat
informe. Mercis, dones, ben sinceres a tots dos.
6 TURELL. GABRIEL. Record Barcelona, Ed, Barcino, 1950. Recordi's que el Record
de Turell, com diu el seu editor Enric Bagué, ts en conjunt una refundició de les
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Esmenta després cls moncstirs (encara que entremig hi posa
els ducats i les senyories, pertanyents al rei). Cita els de Ripoll, Po-
blet, Santcs Creus, Cuixá i Montserrat i ací fa una allusió a les
«devotes montanyes» i a la Moreneta, «raolt anomenada per lo
mon», on hi ha dotze ermites.

Enumera a continuado les ciutats de Catalunya amb els focs a
Balagucr, la darrera que esmenta. Per cert que fa referencia a Em-
púries i junt amb Tarragona diu que abans eren les «majors ciutats
de l'Europa>. Després cita les viles (Perpinyá, Puigcerdá, Cervera i
Vilafranca del Pencdés).

Ens sembla interessam la descripció geográfica que fa ara del
Principar, «que quasi es montanyas» i esmenta aleshorcs les planu-
res mes importants: Rosselló, Empordá, el pía de Barcelona, el
d'Osona, el d'Urgell i el Camp de Tarragona, citant les ciutats i
viles de cadascuna de les planes. «Tota l'altra part de Catalunya es
montanyosa» (i aleshores es recorda del pía del Penedés) i aixó li
dona peu per a parlar deis castells.

De sobte, com s'esdevé" alguna altra vegada, comenga a parlar
deis llinatges fent-ne una relació molt llarga i situant-Ios a cadas-
cuna de les ciutats, des de Perpinyá, que és per on comenta, fins a
Barcelona, on separa-els nobles deis cavallers i deis burgesos.

S'acaba l'informe amb un comíat, en el qual el signant, del
qual parlarem tot seguit, afirma que és fill de Barcelona i espera
que amb aquest informe en tindrá suficient pero que esta disposat
a ampliar-lo si calgués. Signa a la ciutat comtal el dia 21 de gener
del 1520.

El signant m'ha plantejat alguns problemes, com també la
persona al qual va adrec.ada la llctra. El nom de pila d'aquell no
ofercix dificultat: Miquel, nom que apareix ben ciar, pero peí
cognom hi figura sois Sp; des d'un primer moment hem suposat
que es tracta d'un Spa, malgrat que aquest nom és molt rar. Efec-
tivament l'hem trobat raríssim7 i sois com a topónim una volta,
lloc del Berguedá,

Histories e conquistes deis reys d'Aragó e deis comtes de Barterlona, de Perc To-
mic, datat a la vila de Baga el 1438.
- - • • f - - - B—S "—..." "..» ^n. s e mbla l'enccnada, poc poder

IO el registra
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Es tracta, per contra, d'un Miqucl «Scriptor»? No ho creiem,
pero n'apuntem la possibilitat, majormcnt quan a la Cancellería
de Caries I hi ha un escriva que es diu Miqucl Agulló.

La trobada a Molins de Reí cns explicaría que Miquel Spa, del
qual no hem trobat cap petjada, ocuparía algún carree oficial, car
en dir que Joan Alemany li va manar d'escriure vol dir que tenia
jurisdicció sobre d'ell. No hem trobat, pero, cap lligam entre
ambdós. Sabem que 1'emperador va estar a Molins entre I'octubre
de 1419 i el gencr de 1520 i durant aquest mes la Cort es trobá ja a
Barcelona, que és quan Miquel Spa deuria lliurar-li la carta8. A
Molins de Rei l'emperador havia rebut la delegado deis princeps
alemanys que li varen comunicar l'haver estat elegit emperador.

lo en un plet entre ell i Guillem de Castellbcl!, tutor de les filies de Pete Spa
(«Spano») (BEG. 2279. fols. 60-61), i el 1662 (REG. 5569, fol. 178 v.-lBO) en
una sentencia a favor de la vídua Catctina Spano. Amb aquesta terminado el
cognom Spa o Espa, viu aquest encara avui com a cognom, ens recordaría el cog-
nom d'Espanyó (que registra MOLL), com a derivat del llatl Hispanione, espan-
yol, oadhucEspanyol, derivat, segons Moa, com a varíant, del llatí vulgar His-
paniolo, variant diu, de Hispanione, espanyol.
8 Vegeu FORONDA Y AGUILERA, MANUEL DE, Estancias y viajes de Carlos V. Ma-
drid, 19l4J, pp. 152 i ss. Timbé BRANDI, KARL. Kaiser Karí V, Munich, 1941,
T.I. p. 97 i /. II, p, 107. Sobre JEAN LALEMAND. BRANDI. op. cit., I. I, p. 171 i
paísim.
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/ 1 . Détail sommaire de la Principautc de Catalogne. 152O1.
Al molt magnific y molt vírtuós senyor lo senyor moscn Joan Ala-

man, secretan de la Cesárea e Catholica Magestad, mon Senyor en sa
Con2.

/ I v. Senyor. Perqué voscra merc.e, per son pler, tingua sumaria noticia de
aquest nostrc Principat de Cathalunya li fas aquesta carta, en la qual per
descansar pora veure lo que a Molin de Rey' me mena jo li scrigués.

E primerament ha de saber segons se trove per scríptures'1 que, apres
que lo emperador Karles Maynes fet senyor per sa conquesta del present
principat de Cathalunya, ordoná per in perpetuum, que en dit principat
fossen nou comptes, nou bescomptes, nou comitors que en altres noms
se diuhen nobles, nou marmessos ct noucentes cases de homens de pa-
ratge. Lo que encare que axi ho ordonas prevengut de la mort non com-
plí, sino que son fíll, lo rey Lluis, qu¡ en dit Principat en aquell succehí,
ho complí.

E així feu los nous comptes seguents, 50 es, lo compte de Pallars, lo
compte de Urgell, lo compte de Roselló, lo compte de Tarragona, lo
compte de Barcelona, lo compte Osona, lo compte de Besalu, lo compte
de Empuries, lo compte de Sardatiya.

Los nou bescomptes son los seguents: lo bescompte de Villamur, lo
bescompte de Agget, lo bescompte de Castcllnou, lo bcscompte de
Scornalbou, lo bescompte de Cardona, lo bescompte de Cabrera, lo bes-
compte de Bas, lo bescompte de Rocabertí, lo bescompte de Mataplana.

Los nou comitors, quí's diuhen en altres nom nobles, son los se-
guents: lo noble de Bellera, lo noble de Termes, lo noble Canet, lo no-

1 L'informe es guarda ais Archives Genérales du Royanme de Bélgique, i ís un
intitular Détail sommaire de la Principante de Catalogne, IÍ20. inclfis a i'Inv
Fonds de fAudience et de Pabiers du Comeda"Etat, per H. NELIS, sota el número 1405
(21), 5 Nolice sommaire sur la Principante de Catalogne. Cora ja hem indicai abans de-
vem el coneútemcnt d'aqucst interessant informe al prof. Berihold Beinert, i les facilitats
per haver-ne una fotocopia, sobre lacmal hetnpogut trebaliar-hi, al prof. Wiffcls. director
actualment deis esmentats Arxius belgues. A ambdós els ho regraci^m de nou.
1 Aquesta rúbrica de ¡'informe no ís de la maieixa mí del t o t deis sis folis de l'informe.
pero sí d'una má contemporánia.
íEfcciivament, Caries I estiguí 1 Molins de Rei el 1) 19 ¡ allí hi deuria haver el seu sccteíati
Joan AJemany (ojean Lallemand), el qual deurm encarregara Miqucl Spa I'informe que I i
tiametí l'any següent, el 1520
^ Tal vagada fa referencia ais manusents que a la seva época es coneixien. perd que no hem
pogui identificar. Maneji el Tomic?



ble de Castellet, lo noble de Monclus, lo noble de Santelles, lo noble de
Porqucres, que en alrre nom vuy son los de Sancra Pau, lo noble de Cer-
via, lo noble aquest no es en memoria1.

Los vervassos son los seguenrs: lo vervessor de Toralla, lo vervessor de
Guimera, lo vervessor de Muschor, qui vuy en díase dihen Homs, lo ver-
vessor de Mediona, lo vervessor de Boxadors, lo vervessor de Villada-
many, lo vervessor de Bísaura, lo vervessor de Fuxa, aximareix aquest
vervessor no's rrobe6.

Les cases deis nou cents homens de paratge son vuy en dia les cases
deis gentills homens antics de Carhalunya. Y díuhcn'se homens de pa-
ratge per que sempre staven aparellars ab lurs cavalls e armes 12. per al
que per lur senyor sempre los fos menat.

E aquesr orde feu dit emperador Karles Mayncs y apres complí lo seu
fill, lo rey Luis, a honor deis nou ordens deis angells. Y axí per grans
remps se mantengue dit Principal ab dit orde.

Lo dit rey Luis dona tots los dits comptats, bescomptats y altres ritols
a diversos cavallers de lun exercits y sois ell se retengué per si lo comptat
de Barcelona, dant los altres en feu. E anant'sc'n deixa dit comptat de
Barcelona a huqui's dia Gaufredo, al qual apres lo dir rey dona lo dit
bescomptat \s¿c], del qual nasqué hun fill qui's día Grifa Pelos7, qui casa
ab la filia del compte de Flandes. E axi dura dit bescomptat [sic] de
Barcelona fins al temps del compte Ramón Berenguer, qui casa ab na
Petronilla aliter Urranca. filia del rey Remiro, rey de Arago.

E en dit casament se foren pactas que lo regne de Arago y lo Princi-
pal de Cathalunya fossen tots units ab una, que lo cnt d'e qui anant per
a sempre fos de Arago y las insignias c lol armas de Cathalunya. Y axi
stan vuy en dia, que aragonessos y cathalans criden Arago Sanct jordi y
los cathalans y los aragonessos aporten las insignies e lol armes de Cat-
halunya, que son quatre barres vcrmelles en cap d'or.

E ha durat sucessió fins al remps del rey en Marti, qui morí sens filis
ni volgué fer tesrament. Y aprés mort aquell lo regne de Arago y lo de
Valencia y lo Principar, de Cathalunya se concordaren de elegir nou per-
sones, tres de cada pan, per a que per aquelles fos declarar a qui dits reg-
nes y Princípat se squardave; y fou fet de aquexa manera: y les nou per-
sones declararen los dirs regnes y Principar sguardar'se a l'infant de Cas-
tella, don Ferrando, qui vingué en Arago ab quatre filis, co es, don Al-
fonso, don Joan, don Enrich y don Pedro.

5 Evidentmeni Miqucl Espi deuria redactar el seu informe sobre algún manuscrit, com
hem dit a la noia anterior, i com ho demostra el feí que digui que no ha romas memoria

6 De nou la mateixa observado de la nota anterior.
7 Es ben sabuda la freqílent variado del nom de li nostra dinisiia de la Casa de Barcelona:
Jotre, Guifré, Vifred, Gaufred i Grifa (aquests dos darrers son els que apareixen en el nos-
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Y mort lo dit rey don Ferrando succehí'li son fill don Alfonso, qui
casa ab madama María, infanta de Castella, de la qual no agüé filis. Y
aquest rey don Alfonso 2? ana en Napols. Y ab lo gran socos de
Batc.elona conquista Napols. 1 anant's'en per lo cami per mar de
Barcelona a Napols, los genovessos lo prengueren y feren ne ptesent al
duc de Milla. Y amenam'lo a Milá lo duch de Milá l¡ isqué a cami y li
aporta les claus de Milá y ua'l molt be de tractar en Milá y apres lo liber-
ta. Y ana's'en en Napols, ahon stigue 22 anys en conquistar Napols i allí
morí hun de sos dits germans qui's dia don Pedro /el succeí/.

Y aquest rey agüé hun fill bestart, qui's dia don Ferrando, y morint,
en son testament, dexá lo rcalmc de Napols al dit fill bestart y los regnes
de Arago a son germa, lo rey don Joan, qui era rey de Navarra per que
casa ab la reyna de Navarra. Y axi dit rey don Joan regná en aquest Prin-
cipar. Y de la reyna de Navarra agüé hun fill, qui's dia Karles. Y apres
casa ab una de la casa de l'almiranr de Castella , germana que ere de la
duquesa vella de Cardona, mare del duch de Cardona, quí viu. Y de
aquella agüé hun fill don Ferrando. Y a causa que la dita segona muller
madastra del dit Princep don Karles sempre lo emulava que volia son fill
lo rey don Joan11 fos rey, se seguiren en aquest Principat moltes turba-
cions, pervenint lo dit princep don Karles del reyne de Cicilia, per que
ere seu.

Que lo costum de la casa de Arago es aquest: que lo fill primogenk
es rey de Cicilia y los carhalans e lal barcelonins han'li dada complida
promessa de no mancar'li com a tcnint'lo per primogenit. Y anat a son
pare lo dit rey don Joan, qui ere en Fraga, lo dit son pare lo feu empreso-
nar y be cargerar; y suplicar per los barcelonins ab moltes y diverses enba-
xades may volcnt'lo libertar fou necessari ais dits barcelonins de anar'hi,
ma armada, per desliurat dir lur princep primogenit per la promesa li tc-
nien feta, hoc encara per lo que com a faells eren oblígars. De modo que
lo rey don Joan s'en'aná i lo Karles fou deslliurat, de hon se seguiren
moles turbacions. Los huns cathalans declinaven a la voluntat de dit rey
don Joan y los altrcs a la del dit primogenit. Y apres morí lo / 3 . dit prin-
cep don Karles10. Y foren rant encesses les turbacions, que no's podien
sossegar, ans se seguiren molts desordes en Barcelona, que cercaven reys
stranys, pur a la postre Nostre Senyor Deu, qui inlumina les coratges
sempre a tot be, disposá que lo rey don Joan, amb lo princep don Fe-
rrando, vingué a Pedralbes y aquí stant lo legat, del papa, qui ere aquel!
que apres fou papa Alexandre derrer, se traerá bon concordia. Y lo rey
don Joan ab son fill entra en Barcelona y tot lo pessat fou per pessat. Y
apres regná amb molta tranquilitat.

8Joana Enríqucz, filia de Fadrique Enriques, almirall de Castella, la qual es casi amb Joan
(després II) aleshorcs rci de Navarra, el dia 1 dr setembre del 1444.
* Cal llcgir Fernando.
10 Morid dia 23 d'octub.c del 1461,
11 Es iracta d'Aleíandrc VI.



Y mott aquell I¡ succchi dit tey don Ferrando, del qual senyor secre-
tari temm prou noticia. Y si ha fetes coses molt dignes de memoria, no
menys ans molt mes speran en Nostre Senyor Deu les fara la Cessarea y
Catholka Magestad del Rey nostre Senyor vuy beneventuradament reg-
nant. Y axi fins avuy veu vostra merc.e aquest Principal per qui es stat re-
git y governat.

Mes ha de saber que es huna gran tetra aquest Principal, que inclus
lo comptat de Rosello y Sardanya te de longitud sinquonta [sic] y set le-
gues grosses com sab vostra merc,c que son Íes legues de Caihalunya y de
ampiaría 24 legues molt grans.

Ha en dit Principat lo archabisbat de Tarragona, lo bisbat de
Barcelona, lo bisbat de Leyde, lo bisbat de Tortosa, lo bisbat de Urgell,
lo bisbat de Gerona, lo bisbat de Vich, lo bisbat d'EIna, y en tots aques-
tos archabisbat y bisbats ultra moltes altres cíutats de gracia ha en quís-
cun d'ells sa ciutad ab sa Sglessia Katedral molt belles y honrades y son
dignitads eccelsiasticas de molt bona y sufident renda. Lo archisbisbat
de Tarragona te y possee don Pete de Cardona onde bestart del duc de
Cardona; lo de Leyde te lo germa de Conchillos, secretan del rey; lo de
Tortoza, lo cardenal de Tortoza, que es alamany12; lo de Urgell, hu de la
casa d'Espes, lo de / 3v. Gerona don Guülem Ramón Boyll, valencia,
frare de Sanct Hieronim; lo de Víc, hun valencia, qui fou mestre del fíll
del compte de Cosetayne13, y fou li dat ab intencio que fos de dit fíll de
dit compte y apres ab lo temps i es resrat; lo de Ellna te hun frare castellá
de l'orde de Sanct Domingo, qui vuy es enbaxador per lo Rey en Angla-
terra. Lo de Barcelona te lo cardenal Vich, valencia, qui ara es stat dat
adjunt a don Mari Guarda, aragonés, qui es molt vell .

Vuy en dia totes les dites dignitats seculars de dits comptats y bes-
comtats son reduides a poques persones. Y per 50 ha de saber que vuy en
dia totes les ciutats y Katedrals y de gracia en lo present Principal de
Cathalunya son del rey, acepto [sic] Tarragona, que es mixta ab lo rey y
archabisbe, hi Elna, que es del bisbe, y algunes altres que los ecclesiastics
y teñen alguna cosa.

Aptes del rey, gran vuy en dia no y ha sino lo duch de Cardona, qui's
creu te de renda vint milia ducats y te molts vasalls y bons y grans terres;
ell te lo comptat de Prades, lo marquessat de Pallars, la baronía d'Enten-
za, que es gran cosa, lo ducat de Cardona y moltes altres terres y baro-

12 És Adrü d'Utrecht (1459-1523), saceidoi i dega de Sant Pan de Lovaina. Havia esut
preceptor del jove príneep Caries. Va representar els scus intwessos, quan Caries era duc de
Boraonva, proD del seu avi matern Ferian el Católic, des de 1515.

H 1J17 Caries el presentí a Lleó X per al bisbat de Tortosa. Per influencia de 1'emperador
fou elegit papa, amb el nom d'Alexandie VI, el 1522; i mor! el 1523.
'3 Es tracta de Joan IV de Tormo (151M5Í3).
1 4 Sembla que es tracw de Guillem Ramón de Vic, cardenal (1521 a 1525), malgrai que
l'any 1)20, da» de l'informe, no m bisbe entara.



nies. Mes hi ha lo duch de Segorb [sic] qui te en aquest Príncípat lo
comptat de Castelló de Empuries, que es cosa honrada. Mes, lo almirant
de Castella, qui per causa de la muller, que es cathalana", per dot, te lo
bescomptat de Cabrera, lo bescomptat de Bas, que es una gran cosa y ri-
ca y de molí vasals y de moltes viles gentils a la marina entre Gerona y
Barcelona. La reyna dona Germana, reyna de Arago etc., te lo bescomp-
tat de Castellbo y la baronía de Rialp y de la valla de Assua (?), y que ha
pessar míll y doscems 4. vasals. Don Francisco de Lluna, aragonés, te lo
maiquessat de Camarassa,

Apres hi ha molts bescomptes; son: lo bescompte de Evoll, lo bes-
compte de Canet, lo bcscompte d'Illa, lo bescompte de Rocabcrti, lo
bescompte de Roda. Mes hi ha lo compte de Palamos, qu¡ es don Ramón
de Cardona. De barons, molts: lo baro de Erill, lo bato de Bellera, que
pos ha es mort, lo baro de Santelles, qui es lo compte de Quirra, lo baro
Senesterra, lo baro de Lagostera, lo baro de Castelldefels y molts altres,
que seya cosa larga de recitar.

Mes ha de saber que en aquest Principal ha molts abbats, molts
priors y moltes altres dignitats ecclesiasstícas y signantment hi ha moltes
abbadies de Sanct Benct y de Sanct Bernat. Y dites persones ccclessiasti-
ques teñen moltes baronies, moltes loes, perqué antigament los cata-
lans, quant morien, sens filis, dexaven tots lurs loes a las iglessics. E sen-
yaladament Vich ha hon monastír de Ripoll, bella cosa, ahon antiga-
ment si soterraven tots los comptes de Barcelona. Perqué ha de entendre
que encara que aquest Principal se digua principal de Cathalunya no y
ha titol de princep de Cathalunya, mes lo titol es de compte de
Barcelona y lo qui es compte de Barcelona, es senyor del principal de
Catalunya'6.

Mes ha de saber que en Cathalunya ha mes dos ducats y una senyo-
ría, jo es, lo ducat de Gerona y lo ducat de Monblanc, qui vuy en dia son
del rey, mes avent lo rey fill, lo primogenit se diu duch de Gerona y
duch de Monblanc, y senyor de Balaguet. Mes per les comptesas de
Barcelona / 4v. ha dos cambres de aquestos loes, 50 es, de Tarraga, de
Villagrassa y de Sabadcl, que sempre son cambres de la reyna, que en
Cathalunya son com a comptessa de Barcelona17.

Mes hi ha hun bellissim monastir de l'ordc de Sanct Bernat, qui's
diu Poblct y allí se acustumen soterar los reys de Arago. Y aquest mo-
nastir te molts loes, villes y castells y es riquissim. Apres hi ha hun altrc
monestir de Santas Creus; lo monastit de Sanct Miquel de Cuxa, lo mo-

]1Es refereix a Anna (que morid 1565), filia de Joan i Anna; la referida Anna «mentada
en primer lloc era comtessa de Módica i d'Osona, vescomcessa de Cabrera i dt Bas, que es
casi, esseni encala impúber, el 1515 amb Lluls Enriqucz Girón, coime de Melgar i dut de
Medina de Rioscco.
16 Aclariment molt pertinent peí * un esiianger.
17 Clara exposició deis tfcols del primoginit i de la comtessa de Barcelona.



nastir de Sanchr Culgat y molts altres ascnyallats monestirs. Majorment
hi ha unes molt devotes montanyes, que's diuhen de Montserrat, ahon
ha hun monastir devot de observaba de l'orde de Sanct Benet y aquí es
la iglesia de Nostra Senyora de Monserrat molt anomenada per lo mon;
en les montanyes ha 12 hermitans.

Les ciutats principáis per otde venínt de majors a menors son:
Barcelona, ahon ha de set en vuyt milia focs; Leydc y deu haver mil focs;
Gerona, que es del mateix tamany, empero creex cada dia y se spera es-
ser una gran ciutat18; Tarragona, que es de vuyt cents focs, empero anti-
gament ella y la ciutad de Empurícs, que era en Cathalunya, que ara es
derruida, eren las majors ciutads de la Europa; Tortoza, que es de la mi-
teixa granaría; Vic, que es de sis cents o set cents focs; Ellna que es de
trecens focs y Urgell aiximatcix; Balagucr es ciutad de gran [aria], es de
trecens en quatrecents focs; Mantesa, que aximateíx es ciutad de gran
(aria], es del tamany19,

Viles son les seguents: Perpinya, que es de tres milia en quatre milia
focs; Puigserda, que es de quatracents en sincents focs; Cervera, que es
de sincents cases; Vilafranca de Panades, que es de trecents o quatrecents
focs y de docents, trecents focs moltcs altres viles; de cent infinides loes,
de menys focs seria larc de recitar.

Han raes en Carhalunya, perqué / 5 . quasi es montanyas, sois
los plans mes principáis seguents; 50 es, lo pía de Roscllo, ahon sta
Perpinya, Elna y moltes villes, lo pía Empurda, ahon es Gerona,
Figueres, Pcrellada, Castelló de Empuries, Bascara, Roses, Cada-
ques, Torroella de Montgrí, La Bísbal y moltes altres viles y loes y
es gentill térra; lo pía de Barcelona encare, que es per ahon en
Barcelona y molts logarets; lo pía de Ossona, ahon sta Vich y mol-
tes viles y loes; lo pía de Urgell, ahon sta Lévele, Cervera, Tarraga,
Bellpuig, Anglassola, Balaguer, Agramunt, Arbeca y moltes altres
viles y loes; lo pía del Camp de Tarragona, que es hun jardí; ha
Tarragona, Cambrills, Monroig, Reus, Vallmoll, Valls y mokes al-
tres grosses villes. Tota l'altre part de Cathalunya es montanyossa,
ab alguns pocs plans, y non oblit lo pía de Vilafranca de Penades,
ahon es Vilafranca, l'Árbos, al Venrell y moltes altres villes y loes.

En los loes montanyossos ha de beles viles y molts y bons cas-
teUs. E los principáis castclls de Cathalunya son: de Salses, de Per-
pinya, dita Bellaguarda, de Belver, de Leyda, de Tortoza, de Cer-
vera, de Ciutat de Castellbo y altres. Y aquestos son reals y de
guarda salvo lo de Castellbo qui es de la reyna, com dali es dit. Es
hi mes lo castell de Monsoriu, qui es de guarda, mes el de l'almi-
rant de Castella y molts altres castells en loes molt aspres.

^ Curiosa observarlo sobfe Girona, que no sabern a qué obeeix.
19 El Fogatge de 151) de l'Anciu de la Cocona d' Aragó pegue ésser una de les fonts de Mi-
quel fcpá.
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Entre los altres principáis linaeges hi homens tenguts en stima de
Cathalunya me ocorra ara pesant [jtc] per loes com en Perpinya; los
Homs, los Taquins, los Blancs, los Alberts, los Vivers, los Ortafans, los
Ballarons y molts altees; en Gerona: los Garrieres, los Margarits, los Sit-
jars, ios Ceguyoles, losSanctmartins, losBiurcs, los Agullanes, los Terra -
des y molts altrcs; /5v. los Monradons, los Monsunisses, los Gurbs, los
Malíes, los Vilas, y molts altres; en Urgell: los Tragons, los Aguillars, los
Lordats; en Tortoza: Iso Olivcrs, los Botellers, los Genestas y molts al-
trcs; en Tarragona: los Castellets, los Ysarts, los Monpalat, los Tamarits,
los Caportellas, y molts altres; en Leyde: los Riqucrs, los Remolíns, los
Pous, los Gralles, los Monsuars, los Valls, los Cardoncrs, los Despes y
molts altres; en Balagucr: los Vedunyes y sos gendees los Spitals y molts
altres; en Manresa: los Pagueres, los Gaves, y molts altres; en Gervera:
los Gilaberts, los Altarríbes, los Aymerics, los Ceplanes y molts altres; en
Barcelona: de los nobles: los de la casa de Cardona, los de la casa de Ro-
cabertí, los de Canet, los de Requesens, los Castellets, los Ycarts, los Ba-
lleres, los Muncades, los Erills, los de Castro y de Pinos, los Cruilles, los
de So, los Ccrvellons, los de Queralt, los de Sentelles, los Rebolledors,
los Gosse20 y molts altres; de cavallcrs y gentills homens; los Santcü-
ments, los Duráis, los Torrens, los Pagueres, los Corberas, los Gralles,
los Golbers21, los Fetres, los Turéis, losMonbuys, losBertransdeGclida;
los burguessos: los Stalrics, los Víllatortas, los Clasquenns, los Qalbans,
los Sempmenats, los Valls, los Olivers, los Guimerans, los Boxados, los
Blanes, los Alamanys, los Torrellas y infinits altres22; deis ciutadans: los
Maymons, los Marquets, los Cepiles, los Romeus, los Torrents, los Lulls,
los Busots, los Vallsecas, losjunycnts, los Aguillars, los Dusays, los Mas-
saners, los Sancliments, los Bestides, los Giberts, los Sanctjust, los Ba-
llesters y molts altres que seria cosa largua d'scriure'lls com axi en moltes
altres parts de Cathalunya son infinits loes que per ara no cree recitar.

Con suplich a vostra merce age prou per aquesta largua carta del que
dalt sta recitat, que lo restant sempre que vulla le'y dirá aquest, qui fa fi
en Barcelona, de hon natural es, a 21 de janer 152O23.

De vostra merc,c, molt cert servidor.

Miquel Spa24

2 0 Segurament vol dirjosses, del tognom jossa.
21 Suposem que vol dit Gualbes.
22 No son massa cotrectes les dawiíkacions que fa l'autor; vegi's, per excmple. comcol lo-
ca els Setmenat i cls Boxadors.
» Un deis pocs dctalls que síbfm de la vida de Miquel Espá.
" No hem sabut llcgir mis que Sp» Espi, ja que les Ikircs S i p no ens porten a cap mes
cognom. Sobre aquest ja en paílrm al comentui que va davant del text que publiquem.
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